
 
 

ALLPLAN / Prenos podatkov na drug računalnik 

 

Ob menjavi računalnika bi radi naše delo čimprej in nemoteno nadaljevali na novem računalniku, 

brez izgube podatkov ter brez izgube časa z nastavitvami, bližnjicami, knjižnjicami...  

Tu je nekaj navodil, ki vam bodo olajšala prenos vašega dela na drug hardver. 

 

1. Prenos licence 

Na starem računalniku odprite program Allmeni. Izberite Koristni programi -> Nastavitve licence 

 

 

Na levi izberite Aktiviranje licence. V okencu je izpisan vaš »Product Key«. Na desni  vidite 

seznam aktiviranih licenc na tem računalniku. Izberite licenco v seznamu in kliknite na »Vrni 

licenco«. Ob okencu s »Product Key« se pojavi zelena kljukica, kar pomeni, da je licenca 

sproščena.  



 
 

 

 

Ko boste na novem računalniku namestili Allplan, odprite Allmeni, izberite Koristni programi -> 

Nastavitve licence, Aktiviranje licence. V okence vpišite vaš »Product Key«. Ko se ob okencu 

pojavi zelena kljukica, kliknite na Aktiviraj licenco. 

 

2. Prenos podatkov / 1. način 

Za prenos vseh podatkov, ki jih imamo na starem računalniku (projekti, knjižnjice, nastavitve...) 

moramo prenesti na nov računalnik tri mape: 

- mapo s projekti (PRJ) 

- mapo s standardom pisarne (STD) 

- mapo uporabnika (USR) 

Kje se nahajajo te mape, najlažje ugotovimo preko programa Allmeni, in sicer izberemo meni 

Servis -> Hotlinetols -> showcfg: Prikaži sistemske spremenljivke.  



 
 

 

V oknu Allmeni se nam pokažejo poti do vseh pomembnih Allplanovih map na računalniku, nas 

zanimajo zgoraj omenjene mape PRJ, STD in USR. 

 

Mape in njihovo vsebino prenesemo na nov računalnik, kjer smo že inštalirali Allplan. Poti do map 

na novem računalniku poiščemo na enak način (Hotlinetols ->showcfg). 

 

3. Prenos nastavitev uporabniškega okolja 

Konfiguracijo akcijske orodjarne, bližnjic in nastavitev delovnega okolja prenesemo tako, da na 

starem računalniku konfiguracijo izvozimo.  

V Allplanu izberemo meni Pogled -> Orodjarne -> Prilagodi uporabniško okolje... 



 
 

V pogovornem oknu Konfiguracija: Standard kliknemo na gumb »Izvozi« in aktualno konfiguracijo 

shranimo kot datoteko s končnico .ubx. To datoteko prenesemo na nov računalnik, kjer jo preko 

pogovornega okna Konfigurcija: Standard uvozimo. 

 

4. Prenos posameznih posameznih ali več projektov skupaj / 2. način 

Včasih ne želimo prenesti celotne vsebine mape PRJ (vseh projektov). Posamezne projekte 

najlažje prenesemo kot varnostne kopije. Odpremo Allmeni in najprej izberemo mapo, kamor se 

shranjujejo varnostne kopije. V meniju Konfiguracija izberemo Mapa za varnostne kopije in 

izberemo poljubno mapo na računalniku. Nato izberemo Varnosno kopiranje -> Izdelaj -> Celotne 

mape -> Projekti. Označimo vse projekte, ki jih želimo prenesti na drug računalnik.  

 

V mapi, ki smo jo izbrali za shranjevanje varnostnih kopij, bo za vsak projekt izdelana datoteka s 

končnico .zip ter datoteka s končnico .inf (obe imata enako ime, in sicer ime projekta, datum ter 

zaporedna številka varnostne kopije). Za vsak projekt moramo obe datoteki prenesti na nov 

računalnik. 

Na novem računalniku prav tako določimo mapo za varnostne kopije preko Allmenija 

(Konfiguracija -> Mapa za varnostne kopije). V to mapo prenesemo datoteke .zip in .inf za projekte 

s starega računalnika.  

Varnostne kopije namestimo preko Allmenija, in sicer Varnostno kopiranje -> Namesti -> Projekti. 

V seznamu se nam bodo pokazali vsi projekti, za katere sta v mapi, določeni za  varnostne kopije, 

obe datoteki (.zip in .inf). Namestiti moramo vsak projekt posebej. Pri vsakem projektu izberemo, 



 
 

da želimo namestiti vse podatke iz varnostne kopije, ter da želimo ustvariti nov projekt. Pri 

imenih projektov moramo biti pozorni le na to, da se imena ne podvajajo.  

 

 

 

Dodatno: Kako namestiti projekt, če nimamo datoteke .inf? 

V mapi C:\Podatki\Allplan\Allplan 2020\Prj se nahajajo mape projektov, ki vsebujejo vse podatke 

projekta. Datoteka .inf, ki nastane pri izdelavi varnostne kopije, vsebuje le podatke za povezavo 

med vsebino projekta in seznamom projektov v programu.  

Če bi z enega na drug računalnik prenesli samo vsebine projektov iz mape »Prj«, v Allplanu teh 

projektov ne bi videli v seznamu projektov, zato je pravilno, da projekte namestimo kot varnostne 

kopije. Vseeno pa se včasih zgodi, da datoteke .inf nimamo [ zaradi blokiranja požarnega zidu, 

protivirusnega programa, poštnega strežnika itd. ], imamo pa vsebino mape projekta (npr. mapo 

STANOVANJSKA HIŠA.prj).  

V tem primeru na novem računalniku najprej v Allplanu izdelamo nov projekt z ukazom »Nov 

projekt, odpri projekt«. Projekt izdelamo brez predloge projekta ali posebnih nastavitev, 

poimenujemo ga npr. STANOVANJSKA HIŠA 01. S tem ustvarimo na novem računalniku mapo 

C:\Podatki\Allplan\Allplan 2020\Prj\STANOVNAJSKA HIŠA 01.prj.  

Vsebino mape STANOVANJSKA HIŠA.prj s starega računalnika skopiramo v mapo 

STANOVANJSKA HIŠA 01.prj na novem računalniku (obstoječe datoteke prepišemo). Tako smo 

prenesli projekt na nov računalnik. 


